
 

 

 

 

 งานวเิคราะหแ์ละติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

                                                          (ขอ้มูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการเงินอดุหนนุ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการหลัก งบประมาณเงนิแผ่นดิน  แผนตัวชี้วัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

             344,319,200

0100 ส ำนักงำนอธกิำรบดี เงินอดุหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 12,305,000                ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

0100 ส ำนักงำนอธกิำรบดี เงินอดุหนุนกำรผลิตแพทยเ์พิ่ม 9,987,100                  ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

0100 ส ำนักงำนอธกิำรบดี เงินอดุหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนทันต
แพทยศำสตร์

1,024,000                  ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

0300 คณะทันตแพทยศำสตร์ เงินอดุหนุนทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 8,000,000                  อำจำรยท์ันตแพทยไ์ด้รับทุนศึกษำต่อด้ำนทันตกรรมผู้สูงอำย ุหรือในสำขำที่เกีย่วข้อง ในระดับ
ปริญญำเอก 4 ทุน

1.อำจำรยไ์ด้ศึกษำต่อถึงขั้นวฒิุปริญญำเอก ในสำขำต่ำงๆ ทำงทันตแพทยศำสตร์ ภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2.สัดส่วนคุณวฒิุอำจำรยท์ำงด้ำนทันตแพทยศำสตร์ของคณะทันตแพทยศำสตร์ได้ใกล้เคียงกบั

เกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด

0500 คณะพยำบำลศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 30,876,200               1.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 - โครงกำรเดิม (ต่อเนื่อง): โครงกำรเพิ่มกำรผลิตและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สำขำวชิำพยำบำล

ศำสตร์ พ.ศ.2557-2560 (หลักสูตร 4 ป)ี (จ ำนวน 180 คน)

2.จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ 

 - โครงกำรใหม:่ โครงกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม พ.ศ.2561-2564 (หลักสูตร 4 ป)ี (จ ำนวน 140 คน)

3.จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่

 - โครงกำรใหม:่ โครงกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม พ.ศ.2561-2564 (หลักสูตร 4 ป)ี (จ ำนวน 280 คน)

 - โครงกำรเดิม (ต่อเนื่อง): โครงกำรเพิ่มกำรผลิตและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สำขำวชิำพยำบำล

ศำสตร์ พ.ศ.2557-2560 (หลักสูตร 4 ป)ี (จ ำนวน 360 คน)

4.ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร (ร้อยละ 100)

5.ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำหลักสูตรตำมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (ร้อยละ 100)

 - ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

0600 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี เงินอดุหนุนกำรผลิตแพทยเ์พิ่ม 54,000,000               1.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 60 คน
2.จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ 60 คน

3.จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่360 คน

4.ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

5.ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

1.สนับสนุนวสัดุ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกปฏิบัตินักศึกษำแพทย์

0600 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี เงินอดุหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 21,537,500               1.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 110 คน
2.จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ 110 คน

3.จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่440 คน

4.ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

5.ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

1.จัดท ำแผน และด ำเนินกำรจัดท ำแผนสนับสนุนกจิกรรม/โครงกำรเพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญและ
ควำมรู้เสริมหลักสูตร

2.สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรยพ์ยำบำลในกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก, ระดับปริญญำโทต่อเอก 

ทั้งในและต่ำงประเทศต่อเนื่องจำกปีกอ่น

3.จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำพยำบำล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการหลัก งบประมาณเงนิแผ่นดิน  แผนตัวชี้วัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

0700 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เงินอดุหนุนกำรผลิตแพทยเ์พิ่ม 118,800,000              1.จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่528 คน
2.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 132 คน

1.จัดกำรเรียนกำรสอน 
2.ฝึกอบรมบุคลำกรและคณำจำรย์

3.จัดหำวสัดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน

0900 คณะวทิยำศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรผลิตแพทยเ์พิ่ม 33,303,900                ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

0900 คณะวทิยำศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 26,155,100                ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

0900 คณะวทิยำศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนทันต
แพทยศำสตร์

3,480,000                  ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

1200 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนทันต
แพทยศำสตร์

300,000                   นักศึกษำมีควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์มำกขึ้น ร้อยละ 80 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

1700 วทิยำลัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรกฬีำ เงินอดุหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 967,600                   1.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปี กศ.62)  129 คน
2.จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (ปี กศ.63) 150 คน

3.จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่(ปี กศ.62) 508 คน

4.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 85 (ตัวชี้วดัระดับ

ผลผลิต)

5.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 85 

(ตัวชี้วดัระดับผลผลิต)

1.จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวทิยำศำสตร์สุขภำพ ในปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปริญญำตรี ไม่ต่ ำกวำ่ 
จ ำนวน 508 คน

2.จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อกีทั้ง

ตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม

2300 สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

424,600                    ผู้ปกครองสำมำรถลดรำยจ่ำย จำกกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร 1.ส่งรำยชื่อนักเรียนระดับอนุบำล โครงกำรอนุบำลสำธติเพื่อพัฒนนำศักยภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ให้กบังำนกำรเงินเพื่อต้ังฎีกำรเบิกจ่ำย

2. คุณครูประจ ำชั้นและเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปของศูนยพ์ัฒนำเด็กปฐมวยั รวบรวมเอกสำร 

ใบส ำคัญรับเงิน ส ำเนำบัตรประชำชน จำกผู้ปกครอง

3.ด ำเนินกำรจ่ำยเงินสดให้กบัผู้ปกครองตำมรำยชื่อที่ต้ังเบิกฎีกำ

3100 วทิยำลัยดุริยำงคศิลป์ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

1,104,600                  นักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมโครงกำร จ ำนวน (170 คน) 1.สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนเตรียมอดุมดนตรี

3500 คณะศิลปศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรผลิตแพทยเ์พิ่ม 11,877,000                ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

3500 คณะศิลปศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 8,976,600                  ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน

3500 คณะศิลปศำสตร์ เงินอดุหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนทันต
แพทยศำสตร์

1,200,000                  ไม่ระบุค่ำแผนตัวชี้วดั ไม่ระบุแผนกำรด ำเนินงำน
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